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DARBO APMOKEJIMO

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTA
1. Klaipedos Juozo Karoso muzikos mokykla

(toliau-

ykla) darbuotojq darbo apmokejimo
jq darbo apmokejimo tvark4,
sistema (toliau
sistema) reglamentuoja visq Mokyklos
detalizuoja pareigines algos pastoviosios dalies nustatymo kri ijus, darbo uZmokesdio apskaidiavim4
esant nukrypimams nuo norrnaliq darbo s4lygq, atsiskaity
su darbuotojais terminus, nustato
darbuotojq kategorijas pagal pareigybes, nurodo kiekvienos
igybes apmokejimo formas ir darbo
uZmokesdio dydZius, papildomo apniokejimo skyrimo pagrinc
ir tvark4.
2. Sios sistemos apra5as parengtos vadovaujantis
Respublikos darbo kodekso
nuostatomis ir jas igyvendinandiais teises aktais, Lietuvos
likos valstybes ir savivaldybiq istaigq
darbuotojq darbo apmokejimo istatymu (toliau - DAI), Mokyk
darbo tvarkos taisyklemis ir taikomos
apskaidiuojant ir iSmokant pagal darbo sutartis dirbandiq
darbo uZmokesti.
3. Darbuotojq darbo uZmokesti, priklausomai nuo atiti
reikalavimq (iSsilavinimo, staZo,
kvalifikacines kategorijos), taikomq atitinkamos pareigybes
apmokejimui, sudaro pareigine alga
(pastovioji dalis ir, i5skyrus, mokyojus bei D lygio
us, kintamoji dalis), taip pat galimos
priemokos, premijos:
kaip valandinis atlygis arba menesin€
3.1. bazinis darbo uZmokestis, kuris gali btiti n

-

alga;
3.2. papildoma darbo uZmokesdio dalis, jei tokia n
konkrediam darbuotoj ui;
3.3. galimi priedai ui:ieytq laipsni;
3.4. priemokos uZ papildom4 darb4 ar papildomq parei
ar uZduodiq vykdym4;
3.5. premijos uZ pasiektus tikslus, numatytus atitin
ems darbuotojams ar pareigybems;
3.6. premijos, skiriamos paskatinti darbuotojq uZ gerai likt4 darbq ar veiklos rezultatus.
4. Mokyklos darbuotojq pareigines algos pastovi
dalis nustatoma pareigines algos
igines algos baziniam dydZiui (toliau
koeficientais. Pareigines algos koeficiento vienetas yra lygus
inkam4 pareigines algos koeficient4
BD). Pareigines algos pastovioji dalis apskaidiuojama
dauginant i5 pareigines algos BD.
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II SKYRIUS
DARBO APMOKEJIMO OR

ZAVIMAS

I SKIRSNIS
MINIMALUS DARBO UZUOXTSTIS. NEKV
5. Konkret[s valandiniai tarifiniai atlygiai, menesines
s4lygos, darbo normos nustatomos su darbuotoju sudaromoje
apmokej imo sistemos nuostatas.
6. Darbuotojq atliekamo darbo turinys, jo apra5ymas,

reikalavimai,

jei tokie taikomi atskirai pareigybei, privaloma i

IFIKUOTAS DARBAS
gos, kitos darbo apmokejimo formos

ir

sutartyje, kuri turi atitikti Sios darbo
rjams privalomi kvalifikaciniai
savanori5ka kvalifi kacijos tobulinimo

tvarka nustatomi darbuotojq pareigybes apra5uose blarba darbo sutartyse.
7. Mokykloje taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtinta minimalioji menesine alga
ir minimalus valandinis atlygis.
8. Minimalus darbo uZmokestis - maZiausias leidZiamas atlygis uZ nekvalifikuotq darbq
darbuotojui atitinkamai uZ vien4 valand4 ar vis4 kalendorinio menesio darbo laiko norm4.
9. Minimalus darbo uZmokestis mokamas uZ nekvalifikuot4 darb4. Nekvalifikuotu darbu
laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialtis kvalifikaciniq igudZiq ar profesiniq gebejimq
reikalavimai.
10. Pareigos Mokykloje, priskirtinos prie nekvalifikuotq darbq, yra Sios: valytojas, kiemsargis,
darbininkas, budetoj as.

II SKIRSNIS
MoKEJIMAS uZ VIRSVALANDINI DARBA

TR

DARBA

porl,sro m SvBNdrU DrENoMrs

I l. Dirbant daugiau nei etatu tose padiose pareigose uZ vir5valandini darb4 mokamas pusantro
darbuotojo darbo uZmokesdio dydZio uZmokestis. Su darbuotoju darbo sutartyje sulygus del padidinto
darbo masto, darbas nelaikomas vir5valandiniu ir darbuotojui mokamas iprastas darbo uZmokestis.
12. UL, vir5valandini darb4 poilsio dien4, kuri nenustatyla pagal darbo grafikq, ar vir5valandini
darb4 nakti mokamas dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis.
l3.UZ vir5valandini darb4 Svendiq dien4 mokamas dviejq su puse darbuotojo darbo
uZmokesdio dydZio uZmokestis.
14. Ui:darb4 Svendiq dien4, darb4 poilsio dien4, kuri nenustatytapagal darbo grafikq, mokamas
dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis arba darbuotojo pra5ymu darbo poilsio ar Svendiq dienomis laikas
ar vir5valandinio darbo laikas padauginti i5 nustatyto (l l-13 punktai) atitinkamo dydZio, gali biiti
pridedami prie kasmetiniq atostogq laiko.

III SKIRSNIS
DARBAS NE VISO DARBO LAIKO SALYGOMIS. DARBO LAIKO APSKAITA
15. Sutarus su darbuotoju, kad
darbuotojo proporcingai dirbtam laikui.

jis dirbs ne visq darbo laik4,

darbo uZmokestis mokamas to

16. Darbas ne viso darbo laiko s4lygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia ribojimq
nustatant kasmetiniq atostogq trukmg, apskaidiuojant darbo stai.q, skiriant i auk5tesnes pareigas,
tobulinant kvalifikacij4, neapriboja kitq darbuotojo darbo teisiq, palyginti su darbuotojais, kurie dirba
toki pati ar lygiaverti darb4 viso darbo laiko s4lygomis, atsiZvelgiant i darbo staZ4, kvalifikacijq ar kitas
aplinkybes.
17. Darbo laiko apskaita tvarkoma Mokyklos direktoriaus isakymu patvirtinta tvarka nustatytos
formos darbo laiko apskaitos Ziniara5diuose.
18. Darbuotojai, atsakingi uZ darbo laiko apskaitos Ziniara5diq pildym4, paskiriami Mokyklos
direktoriaus isakymu.
19. UZpildytus ir atsakingo asmens pasira5ytus darbo laiko apskaitos Ziniara5dius tvirtina
Mokyklos direktorius.
20. Patvirtinti darbo laiko apskaitos Ziniara5diai pateikiami Klaipedos miesto savivaldybes
administracijos Finansq ir turto departamento BiudZetiniq istaigq centralizuotos apskaitos skyriaus
Darbo uZmokesdio apskaitos poskyrio specialistui per tris darbo dienas menesiui pasibaigus.

IV SKIRSNIS
KASMETINIU ATOSTOGU APMOKEJIMAS
21. Kasmetiniq atostogq laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo uZmokestis.
Laikotarpis, i5 kurio skaidiuojamas vidutinis darbo uZmokestis,yra3 paskutiniai kalendoriniai menesiai
einantys prie5 tq m6nesi, uZ kuri (ar jo dali) mokamas vidutinis darbo uZmokestis.
22. Atostoginiai uZ visas suteiktas atostogas i5mokami ne veliau kaip paskuting darbo dien4
prie5 kasmetiniq atostogq pradZi4.
23. Darbuotojo atskiru pra5ymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami iprasta
darbo uZmokesdio mokejimo tvarka.
24. Atleidi:iant darbuotoj4, kuris atleidimo dien4 turi nepanaudotq atostogq, uZ nepanaudotas
atostogas mokama kompensacij a.

V SKIRSNIS
PRIEMOKU, PREMIJU MOKEJIMO TVARKA IR SALYGOS. SKATINIMAS.
25. Mokyklos darbuotojams ne daugiau kaip vien4 kart4 per metus gali bDti skiriamos premijos:
25.1.labai gerai ivertinus darbuotojo praejusiq kalendoriniq metq veiklq;
25.2.ui. vienkartines ypad svarbias Mokyklos veiklai uZduotis. Vienkartinemis ypad
svarbiomis Mokyklos veiklai uZduotimis laikomos uZduotys, kurios atitinka Siuos kriterijus:
25.2.1. reik5mingai prisideda prie Mokyklos strategijos k[rimo ir inovacijq;
25.2.2. svarbios ir (ar) didelio masto darbuotojo, dirbandio pagal darbo sutarti, kuriam sitiloma
skirti premij4, vykdomq funkcijq poZi[riu;
25.2.3. nera nuolatinio pob[dZio (yra baigtines);
25.3. premija gali btiti skiriama tik uZ toki4 uZduoti, kuri ivykdyta nepriekai5tingai ir uZduodiai
ivykdyti nustatytais terminais;
25.4.premija neskiriama, jeigu darbuotojas per paskutinius Se5is menesius padaro pareigq,
nustatytq darbo teises norrnose, darbo tvarkos taisyklese, darbo sutartyje ar kituose lokaliniuose teises
aktuose, paieidimq;
25.5. premijos dydi argumentuotai sitilo darbuotoj4kuruojantis vadovas, Mokyklos direktorius;
si[lymus premijuoti pedagog4 gali teikti metodines grupes pirmininkas;
25.6. premijos skiriamos Mokyklos direktoriaus isakymu, nevir5ijant darbuotojui nustatytos
pareigines algos pastoviosios dalies dydZio ir nevir5ijant Mokyklai darbo uZmokesdiui skirtq leSq;
26. Mokyklos direktoriaus isakymu gali bUti skiriamos priemokos:
26.l.pedagoginiams darbuotojams pageidaujant, uL, papildomq pareigq ar uZduodiq,
nenustatytq pareigybes apra5yme vykdym4, uZ papildom4 darbo kruvi, kai padidejgs darbq mastas
atliekant pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas, suteikiamos apmokamos laisvos dienos mokiniq
atostogq metu arba skiriamos priemokos, jei pakanka le5q;
26.2. priemokos uZ papildomq darbo krDvi, kai yra padidejgs darbq mastas atliekant pareigybes
apra5yme nustatytas funkcijas nevir5ijant nustatytos darbo laiko trukmes ar uZ papildomq pareigq ar
uZduodiq, nenustatytq pareigybes apra5yme ir suformuluotq ra5tu, vykdym4 gali siekti iki 30 procentq
pareigines algos pastoviosios dalies dydZio;
26.3.kai priemoka nustatoma uZ papildomq pareigq ar uZduodiq, nenustatytq pareigybes
apra5yme ir suformuluotq ra5tu, vykdym4, Sios uZduotys turi buti realios (tokios, kurias reikia fakti5kai
vykdyti), suformuluotos ai5kiai, suprantamai, trunkandios vis4 tq laikotarpi, kuriam yra nustatomos. Sios
pareigos ar uZduotys nurodomos Mokyklos direktoriaus isakymu. Priemokos Siuo pagrindu mokejimas
nutraukiamas, jei pareigos ar uZduotys fakti5kai nera vykdomos, tiesioginiam vadovui pasiiilius ra5tu
(Siame siUlyme turi biiti nurodomos priemokos mokejimo nutraukimo aplinkybes);

26.4. pasikeitus aplinkybems, del kuriq buvo skirta priemoka, direktoriaus isakymu priemokos
dydis ir mokejimo terminas gali b[ti pakeistas arba mokejimas nutrauktas;
26.5. aptarnaujandio personalo darbuotojams priemokos skiriamos direktoriaus pavaduotojo
[kiui ir bendriesiems reikalams teikimu, nurodant priemokos mokejimo pagrindq ir siulom4 dydi.
27.Ui. kito darbuotojo pavadavim4 mokama:
27.1. mokytojams - nesutampandiu su jo darbo grafiku metu mokamos priemokos uZ faktines
pavaduotas valandas (pamokas); sutampandiu su jo darbo grafiku metu, bet mokyojui tuo metu
nevedant savo pamokos, koreguojamas savaites darbo grafikas ir mokytojui skiriama priemoka uZ
faktines pavaduotas valandas (pamokas);
27.2. priemokos suma gaunama vienos valandos ikaini padauginus i5 vaduotq (ar mokymo
namuose) valandq skaidiaus.
27.3. valandos ikainis skaidiuojamas, naudojant vidutini darbo dienq skaidiq pagal formulg:
27.4.Y: (K x 173 eurai)/ M x7,2 val. (dia V- valandos ikainis, K - mokytojui nustatytas
pastoviosios dalies koeficientas, M - vidutinis atitinkamq kalendoriniq metq darbo dienq skaidius.7,2 pilno etato darbo dienos valandq skaidius. Vidutinis darbo dienq skaidius tvirtinamas Lietuvos
Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro isakymu kiekvieniems kalendoriniams metams, todel
kalendoriniq metq sausio menesi valandos ikainis gali biiti perskaidiuojamas i5 naujo ir gali skirtis;
27.5.kitiems darbuotojams mokama, vadovaujantis Sios sistemos 26.2.punktu;
27.6. mokytojams vaduojant kolegq pamokas grupiq (klasiq) jungimo b[du tuo metu, kai
vedamos jq padiq pamokos, papildomai mokama uZ faktines jungtas (pavaduotas) pamokas, taikant
mokytojo pareigines algos pastoviosios dalies koeficiento % dali, t. y . ut dvi jungtas pamokas apmokant
kaip uZ vien4, jei Mokykla turi le5q; jei nemokama, del kompensacijos susitariama su Mokyklos
direktoriumi individualiai.

VI SKIRSNIS
DARBO UZIUOTNSdTO MOKEJIMO TERMINAI, TVARKA

1.

Darbo uZmokestis darbuotojui mokamas ne rediau kaip du kartus per menesi, o jeigu

darbuotojas praSo, - kartq per menesi.

2. Ut darb4per kalendorini menesi atsiskaitoma

jo

ne veliau negu per de5imt darbo dienq nuo
jeigu darbo teises normos ar darbo sutartis nenustato kitaip.
3. Darbo uZmokestis mokamas tik pinigais, pervedant i darbuotojo nurodyt4 asmening

pabaigos,

sqskait4 banke.

4.

Darbo sutardiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios i5mokos

i5mokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju.
Ne rediau kaip kart4 per menesi elektroniniu btidu darbuotojui pateikiama informacija apie
jam apskaidiuotas, i5moketas ir i5skaidiuotas sumas ir apie darbo laiko trukmg.
Darbuotojui ra5ti5kai pra5ant, darbdavys i5duoda darbuotojui paLymq apie darb4
Mokykloje. PaZymoje nurodoma darbuotojo darbo funkcijos irlar pareigos, kiek laiko jis dirbo, darbo
uZmokesdio dydis ir sumoketq mokesdiq bei valstybinio socialinio draudimo imokq dydis.

5.

6.

VII SKIRSNIS

rSsrarros

7.

rS DARBo

uzMoKEsiro

I5skaitos gali buti daromos Siais atvejais:

35.1. grqiinti perduotoms

ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirti darbdavio pinigq

sumoms;

35.2. gryi:inti sumoms, permoketoms del skaidiavimo klaidq;

35.3. atlygintiZalai, kuri4 darbuotojas del savo kaltes padare darbdaviui;
35.4. i5ie5koti atostoginiams uZ suteiktas atostogas, vir5ijandias igytq teisg ! visos trukmes ar
dalies kasmetines atostogas, darbo sutarti nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbiq prieZasdiq arba del
darbuotojo kaltes darbdavio iniciatyva;
35.5. iSieSkant nustatytas sumas pagal vykdomuosius dokumentus (vykdomieji ra5tai, i5duoti
teismo sprendimq, nuosprendZiq, nutarimq, nutardiq pagrindu; teismo lsakymai; institucijq ir pareigtinq
nutarimai administraciniq teises paZeidimq bylose; kiti institucijq ir pareigunq sprendimai, kuriq
vykdym4 civilinio proceso tvarka nustato istatymai).
36.I5skaita padaroma ne veliau kaip per vien4 menesi nuo tos dienos, kuri4 darbdavys suZinojo
ar galejo suZinoti apie atsiradusi i5skaitos pagrind4.

VIII SKIRSNIS
LIGOS PASALPOS MOKEJIMAS
37. Ligos pa5alpa mokama uZ pirm4sias dvi kalendorines ligos dienas, sutampandias su
darbuotojo darbo grafiku. Mokama ligos pa5alpa negali biiti maZesne negu 80 procentq pa5alpos gavejo
vidutinio uZdarbio, apskaiEiuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka.
38. Pagrindas skirti ligos i5mokq yra nedarbingumo paZymejimas, i5duotas pagal sveikatos
apsaugos ministro ir socialines apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroniniq nedarbingumo
paZymejimq bei elektroniniq ne5tumo ir gimdymo atostogq paZymejimq i5davimo taisykles.
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I SKIRSNIS
PAREIGINES ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO GIMNAZIJOS
DARBUOTOJAMS KRITERIJAI
39. Mokyklos direktorius, nustatydamas pastoviosios dalies koeficient4 darbuotojams,
atsiZvelgia

i

gimnazijai skirtas le5as.

40. Mokyklos direktorius isakymu tvirtina Mokyklos pareigybiq s4ra5q, pareigybiq lygius ir
pareigybiq apra5us.
41. Al lygio pareigybems pareigines algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 proc.
42. Mokyklos mokytojq, koncertmeisteriq kvalifikacines kategorijos nustatomos Svietimo ir
mokslo ministro nustatyta tvarka.
43. Mokykloje patvirtintos pareigybes, jq darbo apmokejimas:
.
42.1. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
42.1.1. Mokyklos direktorius, vadovaudamasis DAf 5 priedu, direktoriaus pavaduotojui
ugdymui ir skyriaus vedejui nustato fiksuot4 menesini darbo uZmokesEio dydi;
42.1.2. pareigines algos pastovioji dalis nustatoma atsiZvelgiant ipedagoginio darbo stai1,
mokiniq skaidiq ir veiklos sudetingum4;
42.1.3. Mokyklos direktoriaus pavaduotojq ugdymui ir skyriaus vedejui pareigines algos
koeficientas nustatomas i5 naujo pasikeitus mokiniq skaidiui, pedagoginio darbo staZui, veiklos
sudetingumui.
42.2. Mokyklos direktoriaus pavaduotojui ukio reikalams pareigines algos pastoviosios algos
koeficientas nustatomas vadovaujantis DAI I priedu, priklausomai nuo profesinio darbo patirties.
42.3. pareigines algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis DAf 5 priedu, atsiZvelgiant i
pedagoginio darbo staZq, kvalifikacing kategorijq ir veiklos sudetingum4, nustatomas fiksuotas

menesinis darbo uZmokesdio dydis:

42.3.1. Akordeono mokytojui;
42.3.2. Birbynes, lumzdelio mokytoj ui ;
42.3.3. Fleitos mokytojui
42.3.4. Fortepijono mokytojui;
42.3.5. Chorinio dainavimo mokytojui;
42.3.6. Dainavimo mokytojui;
42.3.7 . Gitaros mokytojui;
42.3.8. Kankliq mokytojui;
42.3.9. Klarneto mokytojui;
42.3.10. Kompozicij os mokytoj ui ;
42.3.11. MuSamqjq mokytojui;
42.3.12. Saksofono mokytoj ui ;
42.3.13. Smuiko mokytojui;
42.3.1 4. Trimito mokytoj ui ;
423.1 5. Trombono mokytoj ui;
42.3.16. Teorijos dalykq (solfedZio, muzikos istorijos) mokytojui;
42.3.17 . Koncertmeisteriui
42.4. Mokyklos specialistq (A2 ir B lygio) ir kvalifikuotq darbuotojq (C lygis) pareigines
algos pastovioji dalis priklauso nuo pareigybes lygio ir profesinio darbo patirties, koeficientas
nustatomas vadovaujantis DA[ 3 ir 4 priedais. Fiksuotas menesinis darbo uZmokesdio dydis (ne maZiau
kaip pastoviosios dalies koeficientq vidurkis, atsiZvelgiant i Mokyklai skirtas le5as) mokamas:
42.4.1. bibliotekininkui;
42.4.2. ra5tines administratoriui;
42.4.3. dokumentq koordinavimo specialistui;
42.5. pareigines algos pastovioji dalis minimalios menesines algos dydZio nustatoma
darbininkams (D lygis):
42.5.1. instrumentq derintojui;
42.5.2. darbininkui;
42.5.3. valytojui;
42.5.4. rEbininkui;
42.5.5. kiemsargiui;
42.5.6. budetojui.
43. Konkrediq darbuotojq, priskirtq atitinkamoms pareigybems, pareigos nustatomos
pareigybes apra5ymuose. Darbo sutartyje gali b0ti numatytos ir kitos darbuotojo darbo apmokejimo
s4lygos, tadiau jos negali prie5tarauti Siai darbo uZmokesdio sistemai.
44. Darbuotojui igijus auk5tesng kvalifikacij4, Mokyklos direktoriaus sprendimu tokiam
darbuotojui gali buti mokamas didesnis darbo uZmokestis arba pritaikytas didesnis darbo apmokejimo
tarifas. Esant laisvoms darbo vietoms, kurioms keliami auk5tesni reikalavimai, tokios darbo vietos
pirmiausia pasifllomos Mokyklos darbuotojams, igijusiems auk5tesng kvalifikacijq. Tokiu atveju
darbuotojui taikoma uZimamos auk5tesnes pareigybes atlyginimq sistema.
45. Mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams pareigines algos kintamoji dalis,
vadovaujantis DAf , nenustatoma.
46. Mokyklos direktoriaus pavaduotojams ugdymui, pavaduotojui iikiui ir bendriesiems
reikalams, mokyklos specialistams (A2 ir B lygio), mokyklos kvalifikuotiems darbuotojams (C lygis)
pareigines algos kintamoji dalis nustatoma atlikus kasmetini darbuotojq vertinim4, atsiZvelgiant i
Mokyklos turimas le5as:
46.1. darbuotojq praejusiq kalendoriniq metq veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos patvirtintu biudZetiniq istaigq darbuotojq veiklos
vertinimo tvarkos apra5u;
46.2. metines veiklos uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius Mokyklos
darbuotojams nustato ir kasmeting veiklq vertina tiesioginis jq vadovas.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
47. Mokyklos darbuotojq darbo uZmokesdio dydis tikslinamas kiekvienais mokslo metais ir
/ar pasikeitus teises aktams, atitinkamai sistema perZiiirima ne rediau kaip vienq kart4 metuose arba
pasikeitus teises aktams.
48. Sistema patvirtinta konsultuojantis su Mokyklos darbo taryba,laikantis lydiq lygybes ir
nediskriminavimo kitais pagrindais principq.
49. Visi Mokyklos darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Sia sistema yra supaZindinami
pasira5ytinai ir privalo laikytis joje nustatytq ipareigojimq bei atlikdami savo darbo funkcijas
vadovautis sistemoje nustatytais principais.
50. Mokyklos direktorius turi teisg i5 dalies arba visiSkai pakeisti 5i4 sistem4. Su pakeitimais
darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys supaZindinami pasira5ytinai.

Su Klaipedos Juozo Karoso muzikos mokyklos darbuotojq darbo apmokejimo sistema, patvirtinta
Klaipedos Juozo Karoso muzikos mokyklos direktoriaus 2019-09-19 isakymu Nr. Vl- 162,
susipaZinau:
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Aleknavidiene Jana
Budzinauskiene Rita
Bagdoniene Irma
Dubinskiene Vireiniia
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Konkova Vera
Kundrotiene Violeta
Kva5a Jelena
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Markova Alina
Navakaite Nerinsa
Parfeniuk Olga
Karbauske Esle
Purlyte Vaiva
Skirssiliene Irina
Stropute Kristina
Slidiuviene Ieva
Varanavidi[te Viktori i a
Virk5iene Dalia
Vainoriene Loreta
Vaisauskiene Daina
Vainauskiene Rita
Vasilieva Jelena
Roma5kina Tatiana
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Agintaite Rimante
Aeintaite Neri a
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Heinrichs Viktoriia
Cesnauskas

Kuraitiene Liuda
Kontrimas Deividas
Mamina Sandra
Pronskiene Danute
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RoZanskiene Margarita
Stonkus Paulius
Sildenko Svetlana
Tetenskiene Dainora
Vizgaudiene Rasuole
Voludskyte Jolanta
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LIAUDIES INSTRUMENTV
SKYRIUS
47
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Babaliauskiene Virginila
Jaselskiene Viliia
Jonaitis Ramiinas
Jonaitis Gintaras
Kusas Sigitas
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UZgalis Robertas
Zadonskaia Irena
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TEORIJOS SKYRIUS
Arlauskiene Adolfina
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Jak5taite Audrone
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Ligeikiene Vireiniia
Luko5evieius Romualdas
Naglis Liudmila
Rim5iene Dansuole
SkardZiute Aurika
Sileika Remieiius
Vasiliauskiene Jolanta
Vanagiene Agne
Zagvozdinalna
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Liubiniene Rita
Sasnauskiene Juliia
AKORDEONO SKYRIUS
Kusiene Roma
Kubiliute Dalia
Tkadenko Tatiana
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AlSauskiene Angele
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Brazys Jonas
Grumbinas Domas
Dauk5ys Audrius
Laurynas Audrius
Liasis Vidmantas
Lisauskaite Lina
Montvidas Bronislovas
Maknavidius Alius
Surdokas Vilmantas
ZibaMantas
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